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Protokoll fört vid styrelsemöte 20220123 

Plats:  Via Zoom 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Ljubi Nygren, Micael Nilsson, Ellen 

Hjelmgren, Gustaf och Birgitta Wikemark, Christer Jönsson, Lars Lindebäck 

 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 

Lars-Inge gick igenom detta 

Rapport från kassören – Resultat och budget 

Mats gick igenom denna. Plusresultat på 80017:- och 775552:- i tillgångar. Budgetförslaget 

innehåller pengar för brevlådesamling och elnät/laddning 

Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det? 

o Förrättning av val av funktionärer på 2 år 

Ordförande, Gert-Ove på förslag 

Inger Lindqvist står på tur och är på förslag 

o Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

2st lekplatskommitté, Ellen på förslag 

 2st revisorer 

 2st valberedare 

 

Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera 

Lars-Inge mejlar över förra årets till Gert-Ove 

Datum för årsmötet 

27:e mars kl 17:00 i klubbhuset på grund av Corona 

Elbilsfrågan inför årsmötet 

ChargeNode:s offert ligger på 1 320 000:- och 660 000:- efter bidrag plus grävning 

Laddstolparna 196 000:- med moms, platsproblem 

Uppgradering av elen 46 000:- plus moms.  

Styrelsen rekommenderar på årsmötet att gå på linjen att uppgradera elen.  



Utgiften kommer att påverka tidpunkten för asfaltering av resterande område 

Postlådesamling 

Gert-Ove berättar om kravet från Postnord på postlådesamling. 

Michael påtalar att Postnord har genat lite i denna fråga. Borde de inte gå till 

fastighetsägarna och informera dom. Gert-Ove tar kontakt med dom igen.  

Garageområden – rapport 

SV – takbytet startar i april. De har fått till ett bra avtal med GM Plåt där GM Plåt fakturerar 

respektive garageägare. 

SO – dags att byta panelen.  

NO – pelarna som behöver rustas upp i carporten. Ljubi skickar ut ett mejl till dom. Han 

nämner också parkeringsfrågan. Om alla såg till att alla garage och carport används av bilar 

så kanske detta inte hade varit så stort problem.  

NV – det händer inte så mycket i området. 

Övriga frågor 

Gustaf nämner att vissa fortfarande har problem att sortera i komposten. Det ligger julgran 

på fel ställe osv. Han nämner också att uppställningsplatserna är lite röriga. Gamla färgburkar 

blir stående m.m. 

 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg  

 


